
Referat møde biblo.venner 23. maj 2022

Til stede: Lisbeth, Birgitte og Katrine (referent)

Medlemstur 2/6:

Lisbeth sender en reminder ud, og Katrine laver FB-opslag om det.

Vigtigt at få skrevet, at turen skal ses som inspiration til, hvordan det nye bibliotek i Årslev kan komme til at 
se ud.

Afbud fra Susanne og Katrine, hvor mange bliver vi? Tilbagemelding fra resten af bestyrelsen i FB-gruppen.

Indtil videre kun en deltager udover bestyrelsen.

Sandwich: afhængig af om der er andre end bestyrelsen laver vi selv eller bestiller sandwich, ellers tager vi 
bare med hver især.

Kørsel: 2 biler er nok, Birgitte og Lisbeth kan køre, evt. Anne Mette O.?

Mail:

Nye betingelser hos Microsoft: Vi ønsker årlig opkrævning, Lisbeth giver besked til Kenneth

Økonomi:

Anne Mette O ikke med til mødet, så udsættes til næste møde

Kommende arrangementer:

Bytte-bog-café:

 Næste gang bliver søndag 9. oktober kl. 14-16

Læseklub:

 Susanne sender bogliste til Lisbeth og Birgitte, som laver en plakat

Sommerudflugt:

 21. august
 Idéer: 1. Faaborg Museum, gåtur i Svanninge Bjerge/Bakker eller Dyreborg. 2. Galleri Galschiøt og 

Stige Ø. Afstemning blandt bestyrelsesmedlemmerne, Birgitte lavet opslag i FB-gruppen.

Børnearrangement: 

 Anne Mette O fundet ud af noget? Udsættes til næste møde



Dansk Flygtningehjælp:

 Birgitte og AMO haft møde med kontaktperson for Faaborg-Midtfyn: Vil kunne fortælle om dansk 
flygtningepolitik og dermed de vilkår, som de har at arbejde under. Kunne det give mening at en 
flygtning deltager? Måske kan de hverve nye frivillige på sådan en aften.

 Dato: forslag tirsdag 1. nov. kl. 19 (hun er allerede booket af os)
 Må ikke modtage honorar, men gerne indsamling til organisationen. Kan også bruge spil eller andet 

til deres værested

Foredrag sammen med Lokalhistorisk Forening (se mail Lisbeth videresendte 14/4):

 Tommy Flugt, forfatter som er opvokset i Sdr. Nærå, se mere om ham på hjemmesiden: 
auroraordhaven.dk 

 Vi melder tilbage, at vi er positive omkring samarbejde om arrangement

Lydfestival:

 Vi har vendt muligheden for at fundraise, arrangementet lyder spændende og vi vil gerne 
medvirke, men vi synes, at tidshorisont er for kort. Vi tænker, det er mere realistisk at afholde 
det til foråret. Kan dog se på Polymerens hjemmeside, at det er annonceret.

 Indvendinger: hvad sker der, hvis ikke vi får indsamlet hele beløbet? Da flere i bestyrelsen er 
noget ophængte for tiden, er der ikke overskud til så stor en ting. 

 Lisbeth sendte svar til Mai samme aften som vores møde, hvor vi meddeler, at vi ikke kan 
hjælpe med den korte tidshorisont, men er positive, hvis vi kan få mere tid.

Frivillighedens dag:

Birgitte kontakter lokalrådet og Polymeren for at høre mere om planerne.

Næste møde:

Torsdag 1. september hos Katrine, Skovvænget 4 (lige overfor friskolen).

Punkter til næste møde:

Økonomi

Børnearrangement 

Foredrag 1/11 med Dansk Flygtningehjælp

Foredrag med Tommy Flugt i samarbejde med Lokalhistorisk Forening


